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IŞIK LiSESi 
Ana, İlk, Orta, Lise 
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( 

110ST AKİL YEVMi GAZETE Telefon : z o 5 2 o 

Cuma 29 Ağustos 1941 

insan ana derler ki ede 1 
kalbi rakikı 

Alamı beni nev'i ile 
kesbi melô.let 

ZIYA PAŞA 
(Yatılı, Yatısız) (Kıı - Erkek) 

Turkiyenln en eski husu~i lill&.ıidir. Ktlyıt için 
h<ıl' gün milracaai olun abilir. T:ırifnam• iste

l yinfa. Telefon: 8 O 8 7 9 TeJc. Tasviriefkir, btanbaJ L_~-------~----<-~_-r_h_i _%_n_e_t_aa_h11 __ emı __ '_sd_•_'~_J 

------------------ fil_ 

Ordumuzun Terfi Li lesi 
Tiirk ordusu 

-\ 

-
Yeniden dört Korgeneral 

ve 28 General kazandı 
Ankara 28 ( Husu•i Muhabirimizden Telefonla) 

Ordu terfı listesi yüksek tasdi. 
ka ıktiran etmi~ ve bugün ilan 
edilmiştir, Tcıfi eden General ve 
subaylarımızın isimlerini bildiri
yorum : 

Korgeneralliğe 

terfi ellenler 

TUmgeneralllfte 
terfi edenler 

Akıncılar, Zeki Erkmen, Şah:ı.p 

Gnrler, Nuri Uerköz. İsmail 
l{akkı Ulug, Basrı Belen. 

Tuftgeneralll§e 
terfi edenler 

Cevat Yııliııı. Yiimni Üıctun, 
Nazmi Gı.incıılı, l\[uzuffer Tııg
savul, İzzet Aksuluı, Cemal Ya
şıııkılın~, Fcy;ı;ı Mengü<;, Miiıııtaı 
Ulus?y. Tevfik Topçu, Ekrem Şükrü Kanatlı, Salih Erkı,ış, 

1 

iranda 
harbe 
nihayet 
verildi 
Buna rağmen 

lngiliz ve Rus 
kuvvetleri 

tarafından yapılan 

Harekat 
durmadı Tlırker, Nurettııı Buııııt'<>I • .:ılalı- H ulüsi Albogut, Ccnıal Buker, 

Rü~tü Akın, Muharrem M:ız· mut Bcrköz, A!'.ıın 'l'ınazt.eııe, A- Doktor A bdülkaılir Nazım. Vdc- .. • _ 
lürn Üstkora, İsmail Hakkı Kurd. sım A ltugo, Adı Tanyeri, SıHiık !'iner Cemııl Buker. J. h b' k d 
cebe. Aldoğıın, N'eşet Aknmıılal', Peyzl (Devam ı sayfa S, sütun 6 da) .ran ar ln sonuna Q tır ı 

""':____----------------·----- .. • • "" ışgal alttnda kalacakmış 
1 ....... 

·-

Sonu 

çıkmaz 
Mı.JJıA Şef Von Papenı· İran par1a~~~=;~~·s~~v~ti;A·~u-

.. ugi Hıma, Tahran radyosile neşre. 
1 dilmiş olan beyaıı:ıtından sonra müt-

Şark cepbeıinde bütün şıcıcıetıle deıram etmekte olao Alman-~ovyet harbinde barekat 

lıtikametlerini göıterlr harita 

yol k b 1 b
. d 1 tcfikan itimadını be~h.ın etmiştir. 

· · Yeni Ba~vckil beyanatında, başlı • . a u uyur u ar ca şunlar1 söylemişti ı·: 
I• rkaentı'tobpa:akladlaı~nnidnanisbtilear·ı~,' yhaarkeın· ı Parlament.o Şehinşah Hazıctlcl'i-

T •• ııiıı tahakkuk ettil'ile1:ek tcrakkiyat 
l.ir ıulb iblimalinden artık ümidi ve yapılacuk ıslahat hususundaki 
kestiğimiz gibi, harpten uzakta Jll••t "'k ff LJ • • 1 T k •l•' arzularına esa»en vakıitıı·. Bunlaı· 
kalan ve kenarda duran bitaraf lJ'l u a a a narıcıge ve l l muhtelif ~ahıneler tarafı nclıın ınüte. 

1 · · 'kl"' addi t. vesılelel'lc ı>a1·Jaınentoyn arıe-
ve dürüst memleket erıo ısti ilJ ('WQTQÇOg...,lu da hazır bulundu dilmişti. Binaenaleyh hiikıinırtinıl:r. 
•e hürriyetlerine ria.yel edileceği ~ ı huzurun uza muf assal bir p rogramla 
hakkındaki teminatına karft da gelmiyor. Yals ız pulamcntonun şu. 
'büsbütün bedbin olduk. nu bilmesi kilfidir kı ecnrbi devlet. 

Bugünkü harbin, garp ıahille- Reisicümhurumuz Etimesut'daki ha va !erle ve bilhasııa komşularımızla iyi 

i :So~y~t te·hl~gr. : 
.. - ... - - - · - - - - -- -.i..-r-

Leningrad 
mıntakasında 
yağmurlar 
başladı 

, ı ,. ')11im.f&f'lll 
Rus la r ı n K. f. .. d f 

Dnieperde 
! 
j tutunmaları 

ıe ı mu a aa 
1 eden düşman 

kıtalarının 
ricati başladı 

rinde durakJamıy& mecbur oldu· meydanında tedkiklerde bulundular münasebetimizi idame ettirmek ve 
iw andan itibaren ,arka döneceği Şehinşah Haıretlerllc milletimizin 
zaten malumdu. Bu ihtimal geçen ANKARA 28 ( A.A. ) - Reis.icümhur İsmet İnönü bugün temenni ettikleri ıslı.hata devam et-
~nedenberi pek çok defa tek· ı Ç a nkayada ki kö~kleriade saat 1 1 .30 da A lmanya Büyük Elcisi mek için elimizdcm geleni yapacağız. 
rar)andıktan sonra •.1ihayef haki· Von Papeni kabul buyurmıı{lla r dı r. Mülaka tta Haıic i,>•e Vekili p rlume rı d k · d 1 iz 
•- veçhile bildiği oıı ııokfu~·n yeniden 
~at oldu. Şiındi Avrupamn tar- Şükrü Saru.coğlu hazır bulunıııu~tur. (Devam ı aayfa 3, sütun 5 de) celbetıııek iı;terim: 
kı, ne akibetler doğura-cağını an- - .,,· - - - - I rıın hükümeti v~ ınilleli, sulhun 

Almanlar ağır 1 

malzemeyi nakil ' 
için müşkülat ı 

çekiyorlar 

şüpheli 

Almanların 
nehri geçtiği 

haber veriliyor 

Sovyetler Balttk 
limanlarını 
tamamen 

tahliye ediyorlar 
'•mıya imkan olm•y•n müthi, bir _.,..--..- A .tgan ı·stan ve bütün diinya ile mmılihane mü na. 
hercü merç iç;nde çalkanmaktl\- J ~ sebat idame etmenin her zaın:ın ta- ı 
dır, Maamafih Almanlann, Bal- d l raftarı olmuşlardn ve böyle olnmk· 
kanlar itinden sonra girittikleri a iş g a la ele\ am cdt•.:ekleı·dir. 

Dnepropetrovs 
tahlige edildi mi? 

Ruı macerası ne kadar büyük Şehinşam Hıızretlel'iııin nıusliha _ 
olursa oltun ve bu maceranın ye- J•t k •? ııe shasetini takit> eden İran, emnl- tONDRA, 28 (A.A.) 
ni ne gibi ihtilatlar tevlid e tmesi l e f ece mı• veli tehdit edici kat'gaşalıkların ve Sovyd nırlyosu taıafıııd:ın neşı·e-
ınuhteme) bulunursa bulunsun, kaıı dökülnıe:;iııln önüne ge~nıc:k ve <lilen iigle tebliği: 
h t sulhii temin etmek itin memleketin 27 ağu:;toı- !!ecesi kıtalaı ımız Kin-

a.rbin komo.u rana da musallat B ı· d b 
T er ın ra yosu u bütün nıüsc:lliih kuvvctleıine her tiir- gı:;ppo, Gonıel, Dn!eperpetro\·,.,k ve 

olac11:k derecede yolunu şafıraca- , lii ınukaveııwctcn ıctlıınp ctmeyı em Odt•sa istikanıetlennde anuıl:ıne çnr 

ANIL\ P.A O:adyo gazetesi) 
J!ııc; - Alınan 1:ephe::.iııin cenup 

kıı;ııııııılıı A!ınan kuvvetlcrinııı 
1Jıı1<•ıı"r m·lıriııi 1!,'('Çtiklerı bllıl • 
rılnıc.J.; t rdir. Pakat i\lo,[;:ova he. 
ıwz lıuı : u te~ ıt etımmıiştir. 

iııı, ı l'zler, hıı hahcr tııhnkkuk 
c ··ı:-ı ı ıkılııJe Hu-.lnr ıı vaz.lyc
tıı 111 çok ~-üçle:;ıecettini ~oylcınek
trdiı'ı.-ı . 

(De uı. 1 s11fı ıfr /J, siitıt•l ,; de) 

Alnianlar Dnieperin 
şarkına geçtiler mi? 

IJERLİ.\', ~8 (A A.} 
Alnı.111 oı •hılan Haekııııı,,nd:ııı (:l

ıı •n ırl,llğ!: 
Bütün • ık replıc ı lıo,·um• h.ı ı . 

küt diin cıc plun mucib .ıce d • .ını 
etmişi; r. 

Fınlnııd.~•a ceph<>sınd<> Alnıarı ve iı hiç de h•tıra gelmemekte idi. j İşgalin muhakkak retmi>tir. 1 pı~mıo.1.udır. 
Bah k. 1 1 b ' (D ı·ı .. •t 4d) 1 , (lJctamı1:olıfeS,R1fn _il", usus, ı evve ce yanız ır Ahvalin aldığı şekilden enuişt1 du. eı·aıın sa ıı r. '" Bu ıııı e 

devlet tek b:l,ına, kendinden kü- olduğunu bildiriyor yan \'e iki bü~·ük komşu lle clo~tı.ne 1------------ ~ 
çük ve zayıf gördüğü memleket- münıısebatm ıdamesl için tedbirler ı .A.,.. "An f ŞLARI § ~J~ ~~~J 
leri, yol üstünde bo.ıhındukların - ANKARA (Radyo Gazeleı>İ): nlınnc>ağı üınirlind(' lı~~luııan meınle-I ~ ~ f ~~ ~ ~~ ~ 
dan do!a-yı, çiğneyip geçmekte Berlin radyosu, bugünkü neş- ketin tıu ümidı, bugun yeni hükü- 26 30 ft gv us tos ~ _ _ _ __ 
tereddüt eylememek te idi. ! ?iyatında, Afganistamn da İ ran meli~ fr bn~ııın ge~mesilc artnıı~ bu. • M o h f • 

g ibi. ayni şekilde işgal edilecı·ğini lunnınktadıı. 19 2 2 1 . U a a < I K Ş U Bu defa ise yol üzer intle değil, l D G ı l a e r 1 
yol kenarında bulurum İran mfüı· venera e auı e ı haber vermi~tir. < n .. vcom ı:ahife .1, Etütwı J de) . 

ba!;ı:-an koruyucu yfmi vafi ted- D e G a 0 ı ı e ı k 
~;E~bt.~~T~;:~2::::,:.~;~ Amerikaya 1 Hububata 1 uruş ! Aı?ı~s~nE:AsLIS 

Biz.im eski hukc.k kaidelw·i- m 
0 
•• h 

1
• ID b 

1
• r 1 ~-

111izde (batıl maki.sün aleyh ola· 1 d Af gon • Dumlupınar 
~~sı:'~~~İn1t:d~iri:~ü(~~k::~~; teklif yaptı z a m y a p 1 1 lcalaramanlığının askeri 
it, b,..&ıa haksızlıkla.r için örnek csphe~ini anlatıyor 
olamaz) teklinde de eda edebi· 

Yarışları kazanması muhtemel 
hayvan1ann isinılerini bildiriyoruz 

Sekizinci lınftn at ko~ları, pıızı.ı Birinci kotu 
günü VcliefrndI koşıı yerinde yapı- l\· yaşında snfkı111 Aı ap crkt'. 'lf' 

lacaktır. Yaı ışlara ait pı-ogramı ve dı ı tnylnı :~ malı uı:, mc~ııf P·ı ·OD 
ıeceğimiz bu düstür, bugünkü General muhripler 
hukuk esa.ı;larıntn ve nazariyele· ' k b •ı • J b A 1 
rinin de ba,h:a umdelerinden mu a ı ınae gar ı 1 

Bu senenin fiyat farkları ofisce 
sahiplerine ödenecek 

; Yarm ikinci sahifemizde r_a_vo_r_ı1_eı_·ım_ı_·z_i _v_eı_·i)-'O_r_uz_. ________ < v_,,_'_'cı_m_ı _s_a1ı_if_e_._~._e_t1_ıı_oı_r._-1e) 

................................................ , ,_-
Bugün 0iki~ci aalıifenıizde ı rmımteııtn 
Ferdıyetşahslyet • · &it 

ve ekseriyet Denız yarışları 
Peyami SAFA 

1 

~ü:'ni tetkil etse ı~rektir •.• Birisi Afrika limanların 1 
ınzuı yolunuzu lı:esıp cebıoı:ıden l ı 
c~hren.~aranızı aldı diye, siz de Amer ikaya ANKARA 28 (Huıuli muhubirirnizden) - Hiikün\e l buğ-
bar~z otede h•t"•ı11nın yolunu • • • day, Çal'dar, arpa, yulaf ve mahlut alım fiyatların• kiloda bir ku-
t::Pk paraıml zorla almak.~~- kıralamak ıstıgor rut zm yapıl:ınaıım ka.rarlafhrmıtlır. Bu karar Toprak Mahsulle-
L-- aZ&nmıf daol~maz,ılBilakıı B.razzaville 28 (AA ) ri Ofisi tarafından evvelce müba yaa edilmit olan yeni ıene hubu· 
aauUD nazarın ııze yap an fÜ· · · - b t b )"' d · ld · f rkl Ofi · TASVİRi li: Garbi Afrika Franaaı limanları- .• 1 ~ ıu un~ e aıt o uğund an fiyat • an s~e. ~ıple-

!':FK~R nın Birlctik Amerikaya icar mu- nne ode~cektır. Hububatta yapılan bu zam1u 31 Bınneıtetrin 
(Devamı ıaJı.11• 8, sütun ı dB) (DBvam~ salıi/e S, ıtütun 1 ds) 941 tvihme kadar muteberdir. ·~ "-

~~-- ~~~~~~~--~--~~~--~~~~~~~~~ yarın yapıııyor 
- "'\ . 
. "-

oart taraftab ı.acu .. eden iki bilyGk diipaaaa lııarfl makuem•t lmlrln1nı bulamıyan İran motörlü kıt'alamıc!ao bir wrup 

• 
30 ajustosta tertip ettlllmlz deniz 
yarıflarn~da mUsabakaların Şlldlnt 
bakallm h~ngl klUbUmUz kazanacak ? 

Yarın yapılacak olan büyük kürek 
yarışlarının programını ve halkımızın 
bu yarışları nerelerden seyir 

edebileceklerini bildiriyoruz 

İsimleri yazılı hakem 
arkadaşları davet ediyoruz 

.-T afsllat üçüncü sahifemizde 
ı'--------------------------------.J 



PEX!!l"!!!!!!'!"I"!~ 8Mlfe: 2 

Telrlkaı et Y•.ran ı KANDEMiR ..._.. .......... _ .. _. ____ _ 
Ce..a .,_,., _ 8örUyoraun J• Ollum, dlJor 

Bolfevak r ••••• Ha ara1111z iyidir 

lktıaat haberlerl ı 

Dün adliyeye 
verilen muhtekirler 

TASVİBİEFKAR EZE& 2' A.CUSTOS ecoz:m 

SİVAS; VAZİYET ıımııııı M E s E L E L E R ıımıımı. lnn ,,. harp 

§'IJ"aı Milnlllüe Iouk;m•. dh F d • lı • ı -- ...... ı...kit iç IÜJI 

==-~==-~ er ıget şa sıget ··- ...... --· ..... lftltm etllrifdr. ••ırtethtenlen Jfl... .... .._,.. www? \IWK. ar-.a 
tQD ve S8mOel ~ki baba etwl k • ie'I 'il w ı • 1 wd6 Wa 
yilkııel: fi;satla a1aıtabı malı.emesi ve e s e r l g e t .. Wtw .... ...,... ile telif .ıa. 
..tmaldml, .MıilJluanada Alyoti ........ Wia ofnQme talepler 

·---- - JÜMk ~ u.hra -h••n; bııfmnda lran fı~ MllllM 

O P burada mı- T k dl .. k 11ataı-ak lhtiküun, Çekmecede Meh- L-...L.. ___ ..ı __ emet etllllf• _ L-"ljz 
oe... ata, sen at en n en .ilyü ,,..., fıtegi. met .,. Aaıd iılııı.Jnıle lld balıkçı, - 11111Kv ...... __.. 

_, u palaı) PaıAlll ikametme tahsis kill}beW miJdu .. ıMM ~lan z am..i.izin en canh me6- •b ....... ~-ı- ve ~ YaımıcaJa kadar ..W. flrkallın ............ ,,. .. 
- Bmadapa Ja.·• IAcamıılaa. ~ Om da öd, Cemal can mtaran -tarlaıulm fiya. humlmından ikiıi dert> 'Ye .ta p.terir 1i ş-•• dı nn ~es. ord..-~ .... yd tılerecele- .. lwnıederi O·- prlllt W 

mi 1eyıeM)wJ 1 Pata.fi &lnnelı Wlyenlerle iolu. lanm ıdncirlnıe aretile yD.ıiterell camiyeb tir. İçinde bahmda. leri ans..ı. çe'1t5 dereu fark· ri oldmP sili. ..p ... •e 5o'9JWI o .. ' ı, .... 
- Kw' fm aı? Aabnıyı z Jant eblıiı ela meş. bai1ri7eYe sat.utan uçlaılmlar. fpmnız had.iıa fik 1 cepheei,. ha lan •aıda. Onl.da l.ir .,k-.n.t-n Lne&rl ve ......... hki 4o• 
-XedeaT..... bu Gener.ı Fnme 0 mnıla ftrkts. + PEYNiR BEY ANNAJIBLB- iki mefhuma verilen manaların reyiTe Mr Laşçavuşunki bir ola. nanmuı fimalden hütün aiu'hiı 

z 1 leden tan eeplıe kumandanı olarak Taş Rl - Peynir ıtoklarının tesbiti için d H ç·· k"" d f d" ti ile tranm ha-ti ehemmiyeti olan 
- eze ••• kentte bulunduğundan 0 C 1 Jel "rakalıe 1'...ı. GÜ taraf Ddan carp1fmasmdan doğ u. i.ırrıyet- p . S A F A maz. un u ora a er ıye ere ,,_ 
GUtiyorıht, ırili,..,.ea. Paıa terefine btiyük bir ~:fete':: pe~nircilerden al~nmakta ola~ be- çiler evvela ferdin, devletc:iler ey&ml ckğit, ~ itibar edJir. melrea:h:tine hücwn ettikleri Z .. 

- ?.~adem kı korkmadın, odana riyor. Eu muu.ıam ~ya!ette 'bir cıak ~. ~ .._ a1qa9 ııe- de evvek cemiyetin selametine F erdiyetler ekseriyeti teşkil ettik- maa dahi İran kuvvetleri her ta• 
fi ... tla _.. :rau-tm. :ra_,hut ~ ~ Tirk b6.YilJfTm n tettfiae - erecektir. Ko..laye. .-zaıtesı çahft*lıaı• eöJ'lüyorlar. Eko-J Ş b liiv. kkül Da 1 leri halde şahsiyetlerin emri: al- rafla ........ müdafaada bulun• 
ehi Mzi .. lceri catıuıdm • 'bdebler blktıkiaa IGllYa CeıuJ Pa.. tfbia :ra,.aıiı ~ .. M:ran- nomi de böyle iki cepheye ayrıl- uuru ve en _ ı tqe e ~ r tmôachrt.r.. ...,tv. 

Bmlnalaln ~: J ~ 1ıir natuk '101 uyor ft arimlel nameleri tunif edftek " kap eder-ı mıttar. F erdiyetci ve cemiyetci L ladıktan ~~nra ~s-. ~tak ~ır l,te bur.da eski ekseriyet le- l'akM dalla yeni askeri mükel· 
- Bıs ld bla•l klan wik. n IOJ'le ciJ)'or: se peY_Dfrlere ,enkkn fıya& ıesblt e- göriif. hir takım nazariye ilıimleri F ciuL> dciil. ~ qaiılıiy':.t> ~- likkiamin ne bdar adedi ve ri- lefiJ.d talWk ettiğinden asfll 

idare mek ilr."nln il~mlai sayı- (Dr :ıa• __., d f! r. altında, ilmin birçok fllbeler:ni Artık .fert denınce ya yen.ı dog- yazi olduiunu aörüyoruz.. Sade- M1ııeri m hllll elan İranm lngi. 
bns. Na o1urda da. ıııun den~ ... -·-·····-- .............................. - ................. -.......... . . .... ikiye böhniye df!'Yam ediyor. muş hır 5?c~k. ,..hat '!"' bır hay- ce kemiyet ifade eden bu ekseri- raz imparatorluiu ve Sovyet Bi• 
mahl un bu ~eni r.ıa tettlllaını Diinkil ndyolar nız!>. Hemen, cE- F. kat b vzuu incelemiye yan tekını ıfade etmış oluruz. yetin keyfiyet bakı~n kıy- liği gibi dÜllJanm en ba,ük illİ 
d07& doya teraqa etmekte ve ı!':- Rus 't'e fngiU:.ı ( ) fendim! tat.itan . :ok .. ı~:tli ik" .ilim sosyo- ilmin bu yeni biikümlcd orta m\i- meti milttarile mebsatan müte- .t.vletinilll JııPmt GWuilı k1"-
::: :!:d ~lt=are!;~i;d.m! - !;j:!,.1eı1;:;r!': Bir hatıra ye haeet yok,~r f:j~ ve psikok>ji, fer~ ve ~emiyet nfvv~r~r .a~•111t h~ü~ ~m na.i~ d~ldir. •etleri .. ., ..... ne bct.r fed• 

Jlerd nne yaldaıırlı:en, ~ımda- · gvn kac cep 8 mefhumlarına eşeledikçe bun~Ha 0 ma ıgı ıçın, ırço ınsan r. Eskiler keyfiyet kıymetini ek- kiraae müdafaada bulunsalar da 
t tJe rma cırd kleıtinı ne kadar Turk, il ki • l .la nl ferdiyet düşmanlığını şahsiyet . bul d v d k er- lnn askeri kl&TI'etleri .,. 

ki hir al an d plomati hayre - b"Jdirdiltt. Orta- mem eket içht, can ve~L ~.:ı~ F m~ a~ n -~Yb.- düşmanlığı anarlar ve eski ferdi- •eriyetin un U&U yer e. emı- .. ....,. 
gı.U ile aç im ı ~i Halil Pa- da oyle Wyulı: • maat-. ert aenmu te& ır .. . yette ımyorlardı. Halbuki elee- ğul-=ala ve yeni 9- edilmekte 
flUfan ayırmadan aordu: menfaada carın- J R A N ~:ri=~·rD.:!~°':~ adamlı. Mm 11Z.vi, hem de ruhi yet mefhmmrna dındal'ca ı,;, t~ riyet, bir ~ahsiyet ölçüsü değil, ve modern bir memleket halim 

- it mdl:r 1'a adam! yor ki. her illi urliktlr .. Buküırıe bütünlüğünü anlıyan eski -p6iko- assupla, s~msık~ yapışı~la~. ~ıl- ieıd:Yet ölçü.üdiiı. ŞaMiyetleri ~e olan lran haftan a,. 
Öeırthnde ...tt1e. hula, pra~a araf içın de ha- DEVLETLER . loji eoeyolojinin müdahalcsile hassa yenr ruh1yat ve ıçtımaıyat delil. feTtleri ayarak ek.aenyet ,. laar..._..e dönecekti. 

't'ft'lliiia eeTaplantan en p.UnJ yati bir m~ ~:_::.."":ıs~ ka~aatini çoktan dei-ttirmiye ver.im~erini bilmiyen ltukwkçuJar, yekunları elde ederiz. Böylece fniiltere ve Sovyetler Birlili 
't'entia. menaulıahla ol. i talnüa> cevahmı ba~la.dı. Bilhassa çocuk ruhiyatı tarihçılerl _ , ferdiJetler cibi ,.ı.;,.etleri de. ile elki ............ • 1 6 ... 

- Blr Ttirk Generalli makta iken zaten V E 8 z ftrdhn. Paşamn bu me1eleye bol ve yeni aydın- Zamanıınwn davaaı arbk hır hakikatin aleyi:Une olarak. birb"- imllia .... alll•••n iltifa ..... 
••• Heldenberi Hğ & yanaklan kızardı. laklar ıaeti.rjyor.. Öğreniyoruz ki ferdiyet dciil. pltıiyet davaa.dır. rine mGıavi telakki etmiye kal• n .,- Vadll:aam a.ık:•t M 

'E' p uzednde . lı:ald iı Gayet memaan 1 çocukta akim ve •ahsiyetin teşek- F erdiyetim:zm a.tı üstüne binen kanz. Or.1-..ı miiıttakil bir eemi.. Funqrf Han cephelerde Ww-
Balll Pqanut. ~ r.nYtt a- eörilen h r takım il fl bt y ı b" h . t - .. .. t '-k··ı·· .. UUTi &-•-- .__ 

..... ha li ene1 T6rldstaos gitmiş Eski llonova e allrf ve m ~ t r külü. ferdiyetinr aşan ıoı1ya ır şa saye auvarısı, ette& u unun yet farzederseniz. onda sevft ve bütün lawıara dün ate, - _. 
..u 1 bir JJliddı!t caJJŞJIUf oldo-~ akide ve • .., canda: cÖJ)e ne hadilccliı. Ferdiyeti bir ata. ~ah- bütün kökleri ve yapnıile cemiye. idareniıa ekaeriyet değil ekalliyet rini WWW i .... Apıi .. ı ... i-. anlatllUfbiL ~ Cemal Pa- preuıplenn. . IMı Galip Kemaff Slyll•IZljl eok ~ ~- eiyeti bir ıüvariye benzetin iz. in- ti~ mahe!'lü .v~ c:e~iyetiıı .. müme~ elinde olmaaı zarureti de &öaterir mn hMM _..... .-.eçtili 

fUJll da E!lftT Paşa4hm eTftl Titr-~ ilim rint.. ~ı ~e aanıa ymlJığında bu at (yani fer- silı oldueu JIÇln, iuUelen temeıl ki, i,.i orpaize e•lilmif. dieipliılli, de İngiltel'e ve Raaya fa&k..._. 
ldstandan eecmit olduln• IÖyknw- lurpa)amp .. mwli:re .,.ımiz. diyet ) tabiati, bu süvari (yani kabiliyeti misbetinde yükaeldir. bit JWUe. muzaffer Yarhiı• de- )erine MIAmfttir. 
ltpa.. Cemal. Pata Af~n~ ::-.:nı':~ıiı~':r~fr:: := :.:.:..eelWo.!.au:-.-me:: şahsiyet) cem iyeti temsil edeı .. Şah~iyetli ad~ ona~ ki yal- vaın ettUehihnek içill ..... iyetler ır-. ... ft •••ı ::iıa ...... 
uiılrf, hat&l idari mlalııa& J•pma Pi Jııa,. lmrid .....,,. u. mmt. Wılll" allria> "4 ES; anlay...,.ıa ferdiyet, fi'),.. n~z .1tkem~aına ~ eden fer· tanthndan tiıdü1&r ve pnilir. tar olmua lnailt.... ..,.. 
le .. nwı. ~ _ --.it - aaın 19H - 11 ......... s.aı lüle ..ı.m 4Wralne cJt liyeli ele içine abJ'•da; yeai ~ ~ değit, .kittre,.i tnrtha .e Hakifcaue 1- ..-.,,eU.., ...U. • uei; Cll s;ıa' ıt. .. ~ 

O anda 8ilriaı clnD " --,,.-• paa .. bı ı -M ı;,._ .,. ör- tilll. Bina z. ._ __ Mali - layışımızla ferdiyet tahsiyeti ihti- ıfade eden ruhıle de başkalann· ölçüde 80syal bireı buliaa olduk- kil lnsiterenin ,.atald bi,yik 
IMIM.W 1erleriıadelli &sera kampla. 1 -na. :yer • ..- • Al lık b" k da l _L _ .. ~__._..__ .._,, 

k ( ) b k bitler b nfığlnl göstermı~ Şe?ı n ahıo kud- odasından çıkarak: cHeyeti vükela- va etmez. tı ay ır çocu n ayrı ır. lan için, küfl.,i _..dydtea - ,,. eski bir ialla _... -.-
nndan ac;mıe 1 ırc;o za ' tlt b"l ıı· '· t T-ı..-- . . .. '-- • b" f ı· k"'t•·V d y....ı__ı_ LL -ı.~ L-...1.!.....!... f-J- ,.. _ ı~ L-~ R )--'- b" lik .Jı...x... ol ~-711rak lıümedlur.iye Tllr- re , ı g ı ve azını ... ıır sıyase ı sa- ca -.- liilMleriBMaiz kanrlaş- şupncsız ır ert ır, u u&e e ..._ Ulll' ,,_.,rr-.. -~- M. m lıe_.11 euaı•; .....-- ua - ır te aÇllllf _.._ .. 
~sta d kalmıı orada çahşmıya yestnde. Awupahfar n Jımaksadın tı. Yarın daireye gelinız teferruat öyle yazılır; fakat ben•i ·ve aklı de YliJnlann dtetini •e ir.daıini nnde l11n1 - mAlaniaa ~ harp bütün fark ye iallm 1M1Dle
ba l:mıa )ardı. Bunlar bilha!AA ma- .. rlardaaben .. k milleüf7 " " '-· hakkında konuıalım.. dedi. Blras lııenüz tetekkiil etmediii içiD .-b- topladığı içia deh değil, toplu 1 bir şey olm~ kemiyet azhğına k etlerinde w • Aı u lran kUl• 
arif • .!. ...... ~rıh. Heiır IJı~ kaktıkları. gaıp tarzındaki - ~ _.,...._ TlllM .... • 4• siyettea malmmı hiı feıttn .. 5ü-- ve kalaba1• bir i118andır. Zum- mukabil ke,.fiyet ÇGkluğu verdır. tiiri tesiri altmCla balanan Hin-
MJI lsaJ ularak (Batu! ite ) dl. denıyet yok ulluğundan ahe te ~"te swlltftek: c.Aam ı.e,. b.qı. lıem vau• olma b" t sibi is releri, sınıftan. batta bütün bir Fe.n:liyet, --ı..a~t. cemiyet dİalall mUalümanlan &2erind• wıut bir '"zabit: 'kendlnı knrtarrnı) a çnlışan, .ne ~nı mektep, .._ da ıialn ~· 1 yaa ır a MY ~ 
,e mnlaa S.-1• ~11 ı ıtlraf etmiyelim- rahm t ı Atatuıkun ve bem de Hariciye Nazırlığında (anne veya dada) tuafmclan.. cb- mi1Jeti pefindea siirülsler. Bu mea!aplarm111 tekalnilii. ekseri- pek 1- leÜI' etmİftİr. 
Ta kentte clürust har. k t , t mfz bütün şarknı ınti il•an m et.lcı 1119 hakkımda gösterdiğt itimad lt~ari- pnclao aevk.ediliı. Fakat .. tısi- adam 'N diktatör değil, hir rnı1- yet ttakkındıtli ammevf dfi'6nce- Hmütama u.c-i elaa ... 
faaliyeti le B. 1 ev kleı ın b~c t:ık h • örnek olan cteki nub hanı! yutun- le, İstallbala plmeden ve tıfr nıemu- ~et. ferdiyeti ele içine .. n tam, let hulasasıdır.: En kuvvetli mi1PI lerinL'Zİ de tadil etmektedir. Çok • .,ani memleket ludf.n• ~ 
•ini celbetaişti. Yahıız T h~ ' k. da ıleılemekte bulunan im d vlettir. rlyete tayin Milmeden yerini almıı lçiinkii 809)'al bir teşekküldür. istekleri, en seçme ve canlı milli defa mefhumlar uirunda boğaz- --... tetki eden Hindalu ut• 
r 1 11 

lk kte-p ~ı,.m;;ita eı me - Ümid .,.. ten nni edel m tı: Dost. vui1ette kalmayı vicdana ,,e a.rka. Her inaan fllheİyetin t~ekkül fikirleri kendinde toplam., n ı.,an ineanlalc. hu teki.nıiliin far- Glımdinia nüfua altında W-
tepte ıwımtazam ızcı ~ k 

1 
yap- ve kardq ham ıni Ietl, bu teAlıkef. daşlık ııl•nue-a nrwnfılr ı,.Jma- derecesi bir olmaz. Orta munev- loyulaftmrtıtıtır. Obdıtn so"ra ı lında ofmamanın hatlsmı kanilc Hial koapeaİllİn telkini iDerİne 

• h r bakım lan r f nk ~u- vnzlyeUe, ma6Wı ve Manını en as ılığımdan, Tahrana, ıimdilik vckii.- ver dilinde Cfahsjyet sahıbi> birçok şahsiyet dereceleri gelir. öder ve ödüyor. fim*"i harpte lnsi)tere,e kaili 
h bb l ni kaz ı mıya mu.,. ta o nn 1 a ı 1 ,. u taınıak ve b zlm l leten, gonlierıhllet)itiınl ı.ica ettim. -ftal.. • ti" ad "'k k h• Ba-L11mandan 'bölük kumanda- PEYAM }SAl'A m··'--'if bır" ..... ;.et -•- -1-'-
h blr gu b r haber alı. ıc n d C k im ve kıymell_ olan Hakikaten de, cmenmı h•eti hazı. ~,sıye 1 •m>. cyu se şa - 91"- .,_ ,.. __ ,, ~ ...... ---

-: =;::;;::;;================================== lız" JarJe ha• •!!...)ü :..Lirt:x:'- .a... ,__ ~ k 1 n n nhaf za etm t ım- ram .o zaman Atiu. Sefirliği üze- •• Lu- tfı• K.ırd•• "" ..... - .,.. --
rimde idi- ulıdemcte kalmak üzere, k - ... Jetvenniftİ. memıııi~eti mahsusayı haiz fevk Hi- Un ı· versı· te a mp 1 ......... -- ....... Hiadia-
de mnıahhas orta Elçi unvanilc, lzmirden döndü c.. .af..- içte IMsiai te.wı 
Ta ran Sefır lı:elı n Asn beJia es- alea ,,. fimdipe W. idare İf"' 

nı~tm=~lı,;~~e .. a~~uııi ~f:ll~ talebesı·nı·n ı·aşesı· va1111111 ... ,....... ... .... tnai!Hıda lliırlilde 7idi-
ı < 17 de ırade e iye ç klmftı. yea dokMa milyon •1" 'ümmm 

! Vali ve Be!Pdiye Rcisi Lutfi Kn- claiai. ;iFlı•İıs lnsilt..lea ..,.. 
Refakatime, Atına.da mu t arım dar dün lzm1r vapurile İzınirden ._. ....... Ş' ıflll M t..Wike ..... 

olan Sebaı :.ıııe Ntt p lı v de d d t ,_. il Vali k d" ini 1... . _. _ .uı.. . ...:...:... 
• nıu trarı n Yuiyetl, bnd kıyas alarak b r heyeti eJerıyc halınde R ektör ikmal imtihanları ve nur av e e~ış r. en ıs ... r.. --- ---.-

crlllrnıy r k bıı: şcloldc ıd Cenup.! B gdat taı ikile )ola çıkmak fiıcre •- şı ıyan l'azeıecrlen atisaslannı ou IAia Wr ,..tla: lna lıı&kiı p 

N laa7et tren de geliyor. Ortalık 
muallla we .ıu. _.riJıe cml ,_. 

•al ..., henm P..-am ~nıı. 
M atll)'Or. Kompartımanda Ttlrl o. 

lanll C-' ..... - .... ~ llltf. 
&ti- BNrl be;, ftlmr. llrılann 
etnfuwla Mo.kov ... 11 t.yla edilmf~ 
h r eek nazfk. mftoafirpervn Bor evılt 
mihmaıtdanan görülüyor. l:latlll 
a.;r Papmrr elln ipilJ ·: 

Baıo ıeWhııa P.ııta.m 1 .. 
- ilk Ttın m4Mü'1iz m·dım'. 

Heın .de galıba Türk zabitı, değıl 
mu 

- Zftt Pa..-... 
- Burada mı çahşıyoraunaz'? 
B6yleee ffrh&J Mr ııam nı vet ru•'V. 

da oluyor. Batııl b y Cemal P ya 
hndısını daha evve~ 1Mrelerd g r
milı 't'e tanımıı olduğuı;ıu anla r.ca 
bu ıam ·mıyet aı t r. B ı ada 
Cemal Paoa ceb nd n ç k ı ve 
-Troçkı fle Leninln lınzahı ını aşı. 

• br v ı R' te y 11· cSavet 
wemalıkl d b lınd ki her ııav yol. 
•ı •• n Dta:rı tıı •yan zat n ha s. 
ti ı mahafau 't'C oııa her t rlu var. 
ctıma, kola7lıtı &r termetI~ m el
)eftfr.:t 

tan fnv. 7.ı ... ş mald n de Ruslar ikctı bwzı !llya Jıid seler u~rıne iıi ha'Jc'/cında beyanatla bulundu. c'hlletnle anlatwıqm: tine t4lklil ull uk - ..... 
Tı ı • ııra .!R ını ışrıal rtıl\14. bu laa.. hııı"<'ke im gaf bmnttı. c- Bötln &iSröltlaiMi ve hinet- ......., " ... mMl•ıhri S.-
reket kartıaında O maıılı kLLvvetle- Bir mllduct sonra~ 1'ermanşah, ü. tilüuhni, gazetelerin ~O •ht- ~ p fuderW ,,. .. az' 

1 ıru fi• Tı:uı ıı - Ker. zerinden ve 0 taıihte bize samimi fiıthusite Jtettiri CeWJ BHael, itıbaı·en Orduevi bunu t.emi11 eyliye. ffl'erine 111ııun lllir h..&&.a llalbıde' iWiııl ... iııllıl •• ..._ .._.. 
nıenşah dvıula[ ııda h:lı ~et 1ı1ecbu- nımmharette bulunmall:ta olan, lran finM~\te lirampıwdalai taJebelere cet.tır. 

1 

ıı&yli;rebileeek mi)hla IKlmeml • ı•. 
riyetinde kaim l!jardı. A ı ~ l.!'J biı ftmerasmdan cNizamtisaaltana> ıu.n yemek tevm ft iJnıılel hntlhanJım t•ıwat t•ttha~t.rnna llril~C!'t brra. Uç eeneclir hmJn sitı.e~m. 
k re Avusturya alqe m 1 ııtri il• delaleti ve Tilık işırctlerlnfn yardı- lıaklrmft diirı P"Zeteeifen IMıyanatta kılması meselasial 'Ünlvenıte zaten Yapılmtf teYfer ._ ..,.._ p1a· fnıı1tere ho .... n at-la ... 
Tahran cıvaıında ava çıkt.ıgı sırua. mth! Tahrana gıdetılmek Guıe tek- llıafanaralı deın~dr iti: ltibua alarak imtibanlan• .23 e,.tı61- eaerler bende ııa•tkatn.;: Wr ~~ mlfbr• W " ......... y .. 
cıvaı lııra kadar kulm ya muYaUııl rar haıurtaıuhk ıse de, bu sefer dTL c-Kanıpta tıafunn 'O'ıtfftnrite t... de 1apı1-wa brar VnwıfŞd. Ber.ı fffr ve fuan prea ller 'l9ft Yata ......... en milWm ....... .... 
oı ..... MUWWI au. 1ca1aıu. .. ı .. eı.. zamhııaftanu mn fıııtanfıufa sermesi ~ atle yemeği ohmtft hra ye. Falıilltele'!n tesbit edilew tarihten ıllıtmcta ........ sJ1K lıılyell Wr ~ - ....... ..._ e•• ..... .,. """°"' \"!!! inrhfm ıtl?dm PıiçMr üzer:·ne hareketimiz yine teelıldlr et mekler verılmesi için Vaartf Yt!lrf- bir ~ ili «in 1!19nr• ............ ra •r ldııat -..m_ .ı.cl.W _ _._. ,___.__,,. ........ 
madc' 4w uvouyaa Wr tef»rle -"· mfştf. Mıılda ftlir 8lıhk. Banma icill inan. liıaşlamalan We mümldhMilr. ~VT .. - ,_..,

1 
.... --1 ~ .n • .:.-:ı. claıa& Petıeı-=•- ~ .. .._-----=- .-..__ _..._ w Jl....._ ft OntaYi ile ~ Trp Ta~ Yal'ft lllWOrtt iM de hmh. Mal ıUakhl. ora Wi- ...-- .....- - -11

- - a •ır• "' ~ _,,."" ,....__ ' 1 -1.....- •-- ~.;.- i __ .. ll..-_J__ :.-ı olıı .. awl,,11 g u. ili şı ..._ •t 1 ...._. ...,_ ta lıılalRd-.. Ka.apta iMltanaw ~ girüı,ıtüm.. Ynrd taleMaiaeea e up ,,._ ._._ -u._ sn ı -a-~ .,._ ... 
... de, 11M ayrı •ukukun ba cfııt. Elgilığhıe tayla edllenk dokua ıwme tatlbMcD, Aııbrl TrbWyı .....,._ da tampa lşttrat eden taleh ara • .J1 hyabde illya ft IM&r ettJtini allına aluuiilfbt. • bJ ' ı 

•eu c"j'nendi2ine ilk Mııta~ elanl, armmM8 kal•t bu .... n, -..imi hm elup erada ~melllnt saten .._ sında ~eri Ywnfa afmmfJ'atr tim- Mth Mnyaya ialMı .a.Jttir. Bu. itfeten .......... ı• _._ ... .. 
Atlnadan müttefiklerimiz Alınmr, A .. Tihtr de9ta, naiiayiRuctefphe Madıefny rttenleriH ~ ller ~ IGt'* • yoktur. R111HMf Yanlhmlim ...._ 111nt1t fzmtr, yannltf İzmtrfn iaha Bunda .............. aa .. 
ns&mya • Macarlıatan ,,. J!tıılcar 0 tar~te. Alnı.aayaıııe Kerwıanşah et (köfte, soğilf) peynir, seytin18ilı Mdiliyora Mmlaa p.ıfti nvll • ne kadar mükemmel olacatını - te- 6' n lü8&Md çr' i1'••• Ba 
Mıfrrle ile biı ktc .fınn a A• ral' General karıdosa idi. Al1111myanın d._a pw llunı 1.-k)a 't'eröecek. ahir bilindiği gibi bir 1'alelte Yv. reddüıt. -lıal mr .. ı irim- her --*et lu. alatM ..... M•.t-

ı 1 1 il b U · · d tı"r. Pazar•-sı· veya salı ...:rnlinden d'unu temin etmektir.> köşesi.- göıteren -mar bir tehir ·--·ı , ran a o an m nase e erını ora an ..., ıı<u leri t11rahndm 111• ... lsıllı..,. 
tedvir etmekte olduğundan, onunla .......... . . ............... ..... •••••••••••••••••••••••••••••u••--••••••••• .... •••••.......... o)911Ştur. 
birleşttek Tdıi'aH 'Wwl!Me ptecek. AtfllJ.... a.IMI~-- İzmir Beledlyai, her parçaaı fçin romlfbr. 
tik. cNiznıuualtana> mn lııtaııbu. - ayn tııir ....,.. ._ t.rmaltte1e mec. Son relen hat.edere ı6re, tr. 
lla 9Cmtel1İ111 ndltaakl•, rnösyi Na- Ô • • b'" olMacfan 1ıifl:ılmetimtıden aldığı laükU..etine teklif edilecek mlfa. 
dolny de İstanbula gelmiş ve bura- Ali zdemırın yeni yapılacak o bOJ'(lk sahanın ll'Tantajlanndaıı şu reke v• sun. .. rtlmmm ........ 
dan Beılıne ~iderek, Haıiclye Neza. urJa .,.. Jl\nh brr ımette latif-'eyi bütün memlelretin 1nci1iz 99 R• 
ret"nde 6•91'11 .. rklye nriltNlrilğıine muhakemesi yollar bildlğlnf, bugünkü tartlar "inde bey askeri kontrol& altına hn"""8a 
ta:JJll edilmifti. netnıllel Mr fuar ap~•t. de vardır. Ba haber dolra ise "3,-

Haliaa, e ifcallenlea i:ran komşu. Bir müddet eVftl Fatihte Bacı Bı>ledl)aill ~fi tetkiklere gö- gilftttrrnftfl'. le bir talep lran aruiainin ı..-.. 
muz, zarar,.ız yakasını kurtarmı tı. Üveys mahallesinde, kendi "ndwı )iÜz re İstanbul içer"sinde 4 milyon met- Bunlan size ııöylerken orada u - delil salhen zapt ye İfllaline mw
cMu tafa Kemal> in şarka saçtıgı çevıren e ki ni anlı ı 17 ya nda re murabbaı toprak ve 4 milyon ma mfkMet Jııwhmm11ı q fa1111•ıı adil olacakta-. Faild fnırlB im
lfsdlW aşkrndan cır ovet fe]'iz alan Hayriııınisayı ve kızın arkadap li •ı~ı- nıu-LL.aı de antant Jcafdtn- bır insan sıfatile üç senelik fil ıla. - • r1ux..- - L-L-- ..:.. ~ 
ran, bugı nku nl bi kemaline eriş- 318 rnd Şftkranı tabanca ile Vlll'trp '" "' J'- dal! se•na fzlllirl ~ ,.aırd61tW1 p&cm&O ~ ............. -- n-

1n"ttlr. Ş..k wd~lerin"n enunde olduren polis memuru Ali Ozdemi- mı olı ak IW!re 8 Dtilyon metre mu- zaman duvr!uğum hakiki zevki hali diatanın ıellmeti fnnla dos lalm 
büyiik bir ctek·ıniib .. hası açıldı- rin Birinci Ağırcezada gorülcn mu. rabbaı )Cnfılen ınşaya muhtaç yol muhafaıa Ni)wt•aL> devam edilimesini zanırf kddıf: 
ğına şiiphe yoktur. l\fanf t, k\Jç{lk hakeme!<inc devam olunmuş, şah tler 1 bulunmaktadır. aa söıe lnaifterenin !o.yetlef:I 
btiyuk fırtınalara go ils veı mek, dinlenllmittlr. . zoru herine f,CSyfe hir tafept9 
gayeye .-Oin taŞllUMlan, lltkınadan, BuıUar. All ÖıdeMirba Hayrinrri- Topıak yolların bır an e't'Vcl in- AÇIK M'JHABER! : 1 Lft lnmcla 
\Orulırıaıtan ~rtımektedır. İrnni 1n bl h J tı hulunmat 0 ta 0 e l9Par .M.-r~ ~-u~ b" sa ıle kıa bir münakaşayı m6tenk1p şası iç r program azır anm11 r. .,..ı..--s: beklenemez. 

Cemal Paşa 't'estknyı tekrar ccbı. ~aru"'.,. ........ .._ . .,_mı: Mda~t, ır- tabancasını c;ektııini, ve evveli Şuk. 1& sene içinde talıakk\lk ~leeek B. F•rit - Aranmııı, faka\ bulu- .._..., 
•• Jftfeotlrirlı:en rütiitns6yor: lık ve mevcuılıyetlerini korumak yo. raııı biliıhıre de Hayl"itnnısayı öl_ \Ma pr&gramla büt.b JOÜaY 

1
..-_ Mu\ane.. Feysi TOCA Y 

- Göruyor un va oğlum, diyor, !unda azami JıNVaCfatiyetkr dileriz. cfHrdnğünil söylemfşierdır.' Mahake- namamıolır. BuıtWn 10 ile 2 araana- • ==-
B v k ı ile aramış iyidir. ..U M-... Sefid 1 rne dfğe:r oalriUer için tah"'k ohmmq. ealı .,.e lıer ıeıre ~ .ann..-ı da ldarehanemize telefon eanai.sl - a :u-.-ı:u-.. :uaaıu:ummj 
...._ feaa olmaaı için de ortada dir .. Bir kere retilcaaıza 10rmaz mııt~ ~ x....- Sil' .. 11jiw tur. para ap1bıealctır.. rica ederiL • Veciz*"' ~a..e.i ! 
l!çbır •"P yoldur. O,le deill mi? ~!""'""..,.._""'!"'----~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'-"!!!""'!'~...., .... -'!!'!.,... _ ____ ~-~-.---'"'!!!!!'!!'!!"'--"!"''"'!!!!!!!!!'!!~-....----·~!'!!"!'!!'~"'!!!'~"!"!!' 1 VU' 111 f 

T bl .. p ~ .... 1111111111-• , ........ n,....._.....J 
- a 1 aıam... Ed.6i roman: 38 gördilnüzse, içimi de öyle elbısesiz dınlığını ve vuzuhu tercih ediyorum. dır ki ondan ayrıldığımız zaman çok lı'- """ ~-·- ld 
- Şimdi, madem kt Bent kartımı. ............................ prmöetihtüz. cBandan dola)I eis Banadak" ıstırap cderb- Palıat eolc l8Cll*9- - ..,.,_. 

a Alalı sinderiL. Rıca ederim, ~ Sk meehal bir 90n.alutun 811 ri- mvn ömürffi ıı.ıt.rın peşine clüttO- den ba ya.,tıtnnm 197dekl ...._. -6- .. bl'1i r.ldla 
lk:oni111 "1'&kunla ve paraıala •• ETJl.-FIHJ~ 1'/!t/( I abda. İlıtirulamıasm hudadu Jok .. fböa saman ben Ankarantll Bodur nnk menananijet d11yarıs. ....... A,... 6elli ..... U. 
aewu1 ol. Şu çantalanm sana ema... D D a. - Do,...U bfhniJW9U11m.. Halbuki alle ; HUlt?•:Jl tema etüilml ~~ .............. ~ ·~"!!: lı •••• •• , ., • • 
Mttfı. ..,. '1abhm, •telde cörl- lt•:ratmda her f871fa e"9I mötensi - -- .,.. ~ ---
lllriz. ~ kanatklr olmJa ltlsımt nrıhr. ._o uman her 1171 8C1lıca ~- ı-. icfn :fllPba lam,....... I• ' • ..... 

Pata vacoadan iaiyor. Her taraf ....... .... ._ *in Ilı .,,,. ~ ala- le ı ljm; ca-kti llia o •m ~ eBotlMnce Wr mRJ9 .,_.. .. • ad • .. JWI t 
tekrar nNJnka eeelerl, " allnfhtrla " ...... ..-. O ~ apeat ıııtta.,1111 ~inde ,.... c-uk4& lııiT z' 1 ı.- t..... ...tma MmaJuı ta.> M 3 Wr • titan ,..,....,.. • 11 ... 1 
1U1h1or. ... ......... _, ........... -·- ,.,t. Bunu )'81'M1'J'll llalbrun 41- lmde ld!Aıs. Fakat a.ıa ..,ter ..._ ftlına ileti halı.. _. ıt lclll. ..a ..... GDlara ,..._ tPt 

_Tap ..• T ... !... diye batrııan. :.n iıe aiztn bu yar.ıchhıını~• ce-- talanı m•ı.n.n,nler taUdl .-. fll'• malm>lanma:. dinnek ıcta de: ._ ..nilint .... llJl9I ..,_w. _.. lıtr ..,ret dGJ ~ 
Jerıa lıMııl1 JııNam ')'ek. .. ,... ve .... ı. lıaaWllyette 9eğılcMan. Bp ellini ötrendtilnb ıı:amaa lciaisde c- ı ... laMara.hma ha ..,. AlWle ~ _.. ...... br. .... • J • - ..._ -

kadın l"ln a•kı ızJlvaca fotüren bir bir iat.ekınzlik bel rdJ. J'11kat CU&l• Bea ADaJıı anJM atnJna lla,at '1:.: ...... 
" v 1--...1.....:...ı ı.--...-ı .:aa-... ır.a h Uı- lnntl to.,ıı.ı..11 :ıahıaetinc 'kathm - ......... --- aaLI ı ·• ... 

(1) Bı:.nı.. •••••• WWMN ....... UIMll Ni)ıw t •: Evlı1 "ii• ı• hayatında pnaıs qka metn ~ -,,.--~ • ....,. ... • ..,_.. . ,__.. .. _ -- -· • •-
1 uı..a--·a ~-rl-•• nı iat• nsaaıa ı.imetb ıkın1'tim. * - ~a.a ..- 1 ' ·- --- -,... Uaft AH4I.........,. rwaır aw. mnkelleflyeUerlne g ntilden rııa ıros. bil' psle ı.tnlmMıtınchm ona ter- 7' p._......... ..,.. .... ,_ - acba1S -· - • • - _. -

k ı _._ -..&... _ ....... __.. .. -·nıte _ '- b ç!ı 1' karar JtalitUS'll alm •·• il•-• • • l l?Y a..ıı- ...._ _ _ _.__. __ .... ,_ıı :' ..._ 
Wa•ıff co tyrıılclvl r. termeyi mümkün kılaca1' bir hatıra ha kah1ll etıiJlia.. adl,.a na heıaph ,__,., • ...,. an- wTu ,,.... ,,.- - - - • -- -?- - - _ _.,. -- !• -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!~!!!!!!!I~· Dıaı.. tlılir ... •rbtl lıkme- .,.. nnkais lmtMtadmca taha111ndlf tiMba. Bade htt '9Y iS~T • · cE'ftt aziz 'kanleıha. ı..,... W.tJ- IUll4fa plmitll ti,, 1L111t ..... ,. .,..... J'lnll liıılayaa 1 ... 

- Uçan bir millet haline plmet 
iıtia ab~ çallt...-. 
._. 8'ctmt.le yanhm et
mekle, 30 Aiaatoean tarıhi kıy. .,... '* llanllıKte a ............ 

-----

den JUVaya sokacak b r m atebıcl ef i) ... pua hi dit a· lci• ha- .lf6Dtüems ..,ter •na lımu rala ün a iilnıiişıii?. h ama-mdn ....,_._ " nl Defi~ btrnp ",..._. bqııs ele,... 
melek... Siııl bir ~va11ın, sanatkir- ..- ulıad,..mızda bir HVg n n lhti- -ri-r. Am:alc bir 11MJ81ft'TI yet l(ln- dba ar rabundatt, nllmna s · m2' btr lrwtafnuaua~ lıwwil ...aıw ...... nılbl rl • • :lrllfw't. ..... 
luuı ..._ olılalm lıııuar• ~ ça.... ~. böyihneslni 't'e renkli ıaı.a.... de ment ....,., m.. razı ot ' °' bilaMwı ... , • 1 Mnf,., r ....... .. p .....,. .,. 1 ........... o 
ıa..- imkinım Yetecek hır yuvanı• vl8aial bahulı: istiyordunas. Sis ....,. kar11 büJtı1ıı b"r •mı,.. !M iten hona "nan YM1'1'1· ctlırJaa • ., ....... M - f m ......... ' J , ..... 
dlrAeetbıi .. r UMU1tım. Hunda:a .. pmk ki banlan eolı 19' anı... ti AJUJWSMtUS.. Onm1 .. n lılr ......_ JI' M •ıı-. K ı' rHL ,..... llııl ..._ ... sat ı ı 
diwlQI ...... i ıabe lilPI ls'lm.. d111t. $ize tıtr ıttnef aydmJ nda ne- 0 bir v ti f'medi n r. hRTıf Jfm PYl iaundıldanmı brartıyor. pparak, IStırap)an ~ 

lhhti af& fll't'ql delil sadece ler ıöet.ermek mllmklln ır t nı t- hır hı ı,,,. m • v h du. ırJ s •ı-. 
qkı lwtiJon--=- ......... ._ tim. tık ıtntl bal_, cıııllı,,... hJ'tfr)'vnuıra. l8ı fn ra-.. (11.- wr) 



Dünya harbi 1 

L 729 .a. ... I 
1 

lnglh ..... 
l!AHJaE, 28 (A.A.) 

Ortqark bctlis bwwetım _. 
mi kararelhının teb11ti: 

Tolmll ....a.ında jlpz•• 
~ı 1ıu umankteÔla ~ 
na daha tid<hılli olmuttur. 

SUıife:I ----

SON MABE~LE . 
111 111111 Dsllar 'Ordumuzun t artl listesi 

(l iaoi -"" .... .... > 
ALMAN 
tebliği 

SOVYET ..U..ikun'y1180-. 
ı - ........ 1 - .,_ il ....... (tıll • .,,,.., 

D e ID j r 1 o 11 • r 1 66 kilo, 8 - Stileyk, H kilo, ' - Tlliaminlbia terfi etlen 
'M-1- bileti---. tebl ı· .Mrı· GllCICır 64.s kil& -.u1 ... ,,,. ....... ._... .,.u.;u ~·- 5 FP.ııniz: Tllnlliıa. hbt Çma?, Onıaa A.~. 

"
3 zam yapıhyor (J 9ri •ı.ı ... üta.m) .... ..... kumay Allw.ybğa tıerfi edenlls 

(Bt'l'tMt ulı.iflda M'1Cl9) Londra, !8 (A.A.) - 8ovylll cep- 'Üç ;re .... 7ft'Ö yanalıaa..... A4111 Jl'ttös, ..._ artürk, !i.-
l"bl an.tlen ~ 1* lebirUlile1 •su.ten ahn• 1ıaMrler, •n .. gün erlmk,. ._.ta~-• ••-. k(hurmaam. v y-..L-v'-=- terfi ...... 
mfthim bir muvaffakiyet elde etmlt- ı ANKARA 21 (Hmuli ma- içinde vaiyett. 1919 MftaJ• na- ı..a ~ .._. a..aı,.. - ara. , tuUa,._. 
terdir. Sallanın ıarlwuiald muıtalıa- ....,....._ telefoıda) ana ..._ • ......... .w.tunu 1 _ . ....._ y tile, 1 _ Dtılilanb Nafi .trsac._ T~lk ?.ü~ ~= 
da tollr fena hva ıeraiti ve hftJlk Devlet demiryolları bir Ey. göster:ı:uektedir. !t u., a _ ı:ru.. N.I ııs., 4 _ Karna, 11adi ..,,aeı, Hu~ 
ansi aütldl)Au altında günlerce a- ld L- b" . . >L'-- AbaaJllar tar..-.dan ne•redilen N-'-- M.I ...n- 111aa, i1arn O.S.1111ıılıı~ Saıt A,tul. 

y ................. 11 
M. Emin Ardıç, SaliA Ushay~ Ö.. 

81ft, Dur~~ Jlulıttf Anner, 
lrnıdf '!'lı ,Jfs, MOO'p S'ttzen, H-• 
Tahsin A.eaffs. ŞuafeUiıı Q61f115r, 
Alıııa Acır,, R. -.ıeaiı .&ır..n,. .A. llı2a 
'l'lmtt,. Necati Arbak, &o.zat Ytlu. 

llfab.,Jaja terfi •nJer 
M. Bitm.i ~lifi, Balit Zi7S Olllay, 

A. Rwt Soya, •· •* Alııtıan, M. 
Zalııft Demh'el. B. Talat Gilnr, 

Ce)'ltetrin eliler hnntlamtda 
• deler 1dr .., J0tt11r. 

lu en itiu.J"et1 ınncı •• IADP' _... ,.. -- ..... - ,.. "'-~ Sa ...... reyan eden mabarebelel'den &ollft,i I Ta fakat R~-'-- --atından henüz ~ .. r~eaet ~erun, "".... r~n, ·n ka• ci mevki •olcu bilet erine ...._. .,_ ~ ,. l'k"-... iki tflmenden mi1tepkkil düşman .. teyit edilmbea bir --. pıe ,,,e ı -· 
hnetlerl bt'f bf:r nıatliibiyete at- Tiizde l a.&er ailetıi yudum Dnfeper Peltova't Almanl&rnı elinde ~ ~ta~ safkhan İngiJis K -,- •• o 'i• ...,. a J ı 1 ı 

Ba7dar YıhllM. 
Yüzbatııllla Mlfi ..a..ler 

Mnaam ........ 
BBaLlN, 21 CA.A.) 

Alman tebliği: - Dtin ctndla lir 
Alınan savaı tanaresi İngllis sahil
leri aeıklarmda Peroe adalan clva. 
nnda dirt hin tonluk bir ticaret ıe
mlslni batırmıfiu'. 

Alman ban kuvvetleri dün ııece 
ınüteaddit İngiliz tayyare meydan
larına müeaııir hticumlar yapnnşlar
dır. 

fngjHzler dün Manş sahili üzerin
de ceı·eyan ~Jen muharebelerde 11 
tayyare 'kaybetmişlerdir. İki d!lşman 
tayyaresi de Alman hava dafi top
ları tarafından düştlrülmüştüı-. 

llalyan tebllAI 

ramıftır. Be kvnetlnden ancak ki- .zammı ~aktır. 'bllhınmaktactn-. Falrırt Ahmmlann ftAıı:a ft ... p r-• ma sus, mesa- 1Jaaaa Xukmr J"8mal Süer, Ebeıa 
Ciik kıaımlar lıemen biltün askeri Dniepert PÇt1kJeri .ur ..,,.. fed 1200 wtre, ikramiyesi 850 Ura. J&ehacaa j'.._ Ö.at•W.~,. ~ 
teçhi&atı muharebe meydanında bl- tebliilerhwl. Wt b:' _,. IN)u. 1 - ırarabiber, 56 kilo, 2-Çoban 1enı1, AMe•'Mdt T ... C•llllCC .. 
raktılı.taa .annı hfnnya muvaffak 1 r a 1 d a 1. a r • ı mamaktadır kızı, 64.5 kilo, 3 - Saron, 64.6 kilo. TnaJ, Ce11J ö.p, Balla ...,_, 
0hnQl"1r. • 1 ı..lııcraci ,,.. t 'rM .&ı- - • - :o..et, ......... 1 - ....._ ............ .,..._,, ... ben, 

Alman A&va tqekt1llleri dün 109 • ı ~ • ytkt ~endltfr. Lentngrad • ki ~. RdiS YılmM. 
Sovyet tayyaresi tahrip etmittir. ı ı• f. ayet v 1r1 ' M4>skova demiryolu tabii tehdit edil. li'averı.ts: Çoeallkımı, lhket, Piyul•a AlbayJıia terfi edenler 
Jhından lıa~ka Macar avcıları 10 1 melrtedir. Fakat batttn tehir mtda- D&rdlndl ko.. Cemal Akıncı, Salılm 4i*ünes, Haaı-
Sovyn tanrareat, İ~Y.~1:. a\:~ıları ! (l ._. _,.i/ecln ..._) t .. ya buırdır. SoTyet haft hnn 'Oı ft dalla yabn rafta safk• di Tiirkö:&, Şükrü Gökmenoi}u, Nasib 
da 8 Sovyet tayyareaı duşurmuştih". I leri bu 111ıntakada 2 pil içi.Dde 16>1 İnsilll erkelı: ft eliti 9dara maı..u, Emon, Cemal To~, ı:rasan Aydojaıı, 

lt':~ef&... ricat ı..,tadı 1 ~- IAıbiM Alman tayyaresi dftşitnni.tş.lerdfr. mesafesi 2000 metl'e ikramiyesi 400 Haşim Arbak, Şukrü T!lmçay, Ata 

X. z.aı ....., il. :N..t 'hnn, 
A. Ca1er Abft11!k, O. Pllflr Utar, 
..... ......,.,. ....... Ala
..,, Jklıh A7"11',. 1'I. zı,. ..,......, 
A. J'...._ Jta-.-., it.. Vafi ...,._ 
tırr, Artf Ö'r.rm!!r, -'Mafrinr tf1"'ft, 
Ziya Kaynak, Cemil Alkın, Samıb 
Kıranbay, Yaşar Kaya, Zeki Arda, 
O. Rafit Tiiıiın<!li,-~ Girı..ı, 
i'ııtiı~lal. Başa.raa. 

Teiw=ııli&:&en 9111 IWnliiıt 
"MI j Bu mmtakaya yağan fiddali Y•t· ftra. ' Ayyttıkurt. Zihni Batur, Kazım Arlh'I Mııwlı·a, 28 {A.A.) - Tahranda Demiftr llle A. Nuııl'et Demirgüç, Seyfi Koca-

SoyYet Hdudu 28 (AA.) - resmi Alman istibbaı·at ajanama te- murların ;imdilik Sov)'et miidafile- l - Dandi, 80 kile, 2 - JCarRn- Halit Akyürek, Ziya ' ~ alp, M. Sabit Giina114ı Ab4ullab iaal, 

Mrii eclallr 

Alman ve müttefikleri ordular1, lı:Uen bir telgrafta yeni frah kabine. rlnln dansına bftyttk yardımı ola- fil 64 kilo 3 - Özdeınir 64 kilo duh Bal'las, Hakkı TııkyUD, Talat Fethi Akbnv, Neşet fzer, A. Fa.De 
d b I d h d h cak dereeeyi bulmarmı olu gerek· ' :_ Jt&~s 52..5 kilo 'ı _ RoJ; Turgay, Vasfi Dernirpençe, Zeki İl- ., 

ün aş ıca ört cep e e mü irn ıinin teşekkül etıiii bildirilmekte. tir. Alman ileri hareketi önünde di- , 7 kiJG. 
6 

-'Buaa ~ "6..1 kilo per, Hallın Yücel, Ahmet Tantuge, Başar, M. Kemal Köymen, llı.dkl 
ileri hareketleri yapmışlardır. Bu I dir. ..., . ola l hrtn • a U l N . K tlt T hstn En6, M. Seyfetti'ft Ö:ıs61ml, •. 

h 1 ı d 1 ... mıı n batlJea mln a ~ Favorimiz: Ahmet Atman ile Hamai ysa • urı ız an, . a Feh-' Tenn, Alımtet u•- •· cep e er ~un ar ır: 1 A~i Fmng_t Başvekllle:e ve Alt Sü. kuvvetli istihkamlarına istinat eden Prens Halim ahırları. Atalı:, Memduh PtUt, Hilmi t!ıısal, ,.. • ~ --. 
Dnreper dönemeç noktası,' b~ylı Harkıye Nazırlıgına ıedril • yenilmez Voroşilof or.tusudw. Be.&-J L.-.. Huliisi Pozun, Avni Uşak, Ihsan Şevket K~n .u•

1 
:· EŞiknasi Çyl~kk 

1
• 

ROMA 28 (AA) ınışlerıir. L f .,....... •-T- G'"kd · L.tfi G ... ·· Mustafa Oztıı t, ..... rem e ı o, ı ' · · Smolenak mıntakaeı, Leningrad , enlngradın m6da aaaı 0 enız, u uıus. E B M Ar Gü er F ruh 
!talyan orduları umumi karaı·ga- ve Kareliye berzahı. ' Ali Furugi 1932 de~ 1935 e ka-ı Mo.skova, 28 (A.A.) _ Reater a- Dört ve daha )'ukarı ll'atta aa.fkan Piyade Yarhaylıima terfi edenler T= ~~~~ Gatıhı:ııer:, r t11'. ~ 

hının 4110 numaralı tehligi: • <lar evvelce de Batvekalette bulun- jansının bunal muhabiri yazıyor: Arap at ve kıaraklarnaa mahsus. l!'afl Uzgören, .Ergun ÖZkan, İs- Ta.n.ı,' Salihattin Alpan, A. Baa 
Dtin akşam Mihver tayyareleri, Dupreterovık un zaphndan m~ştur. Leningraddaıı gelen 7oleulara gÖ- Mesafesi 3000 metre, ~si 300 maıl Bay~ar, .Reşıt Göçerden'. Zöhtl tlzsü, Bahaet.tln Yağcı, Hüsamet.tin 

Tobruk miistahkem mevk!ine ka~ sonra, Almanlar, bütün Dnieper Ingilis • Rus kuvvetlerinin btiyil~ re. bu iehirde he7ecaa verici bir lir;. - Tomurcuk, Go kile, 2-&ı- 8<17er, HUMyın ~al<ın, 'Mecdı Fın~: Timuçin S. Ethem Peyııirciojlu, 
büyük bir faaliyet göstermişlerdir. nısıf dairesinin i,galini tamamla- faikiye_t.i kal'fJllDda kan d&menbı kahramanlık havası büküm aürmek. kurt, 60 kilo, s - Bora, 60 kilo, = ~U::ı K.içı~ ~·skano Nan Cıhat Erfiğan, :M. Enmı sırtt-. 

Sidi-el-Barrani flıerinde Alman ınuılardır. Rusların nehrin garp tamamıle f~ydaaıs ol~aiı tahakkuk tedir. Her ev bir kale teklini almı.. 4 _ Jşa, 58 kiJo, 8 _ San. IJ8 k11o T :r, B;':a ~ y~ ay~~ ~m~ Hasan Erdai, Mehmet Dinçer, e._ 
avcı tayyareleri, İngllizlerin CurtJss ahilinde henüz ellermde tutmak. etmiş. oldu~undan ytnı kabine bu. tır. Gece gtlndfiz yangın gözcüleri Vavorimiz: Sa.a, To:rm1reak. aş ı.!!'s n\l~~~ Necati' ~:rı Na. •tt Gftlldk, Bltnu Ergfl'ft, M. Salııti 
tipinde ild tayyarel'llni düş.ürmü~ler. t ld ki k.. ..b I b' 'h" . susi bır lçtıma aktederek muhasama- evlerin damlarından ayrılmıyor, fab tenı, ın a • • __ ;,,,..., I Tatunıel Mallımat Paksoy Mahn19t 
dtr. ~ o .. u ka.n d?,P~. a~ arı E ırı m ta nihayet verilmesi meselesini tet- ri.kalar her zamandan daha fazla Ankara • l.ımfr hiıiklet dt' VlU'~ R~şl~. ~tia~, ...... ~-n Fenalan' Nazif Tüköz, Gasri Tll, 

Tobrukun kara CE'phe.slnde ileri nı mut:a ıp u~u~tUT. n son kik etmiştir. randımanla çalıt&:vorlar. Kadınlar O ıı..ı... Sav~r, Nıyazı Oncu, Şukru Gureç, N«ai Öseket, A:ıi:ıı Türe, Ali g,.. 
müfrezeleı·in ve bataryaların büyük zaptedılen nokta, Khessona alt- H k"" f d d ' cepheye giden erkekT~rln yerini al - Jtaşıf lşım. tan lellırıll JCan~n4ulıı, M. Döıı<lltr 
faaliyeti gÖl'ülmüştür. mış kilometre mesafede bulunan I are a Urma 1 mıflardır. Şebrin bittin faaliyetini Ankara ila İsmir arıwntlaki bil- Si~ ADlayhfmıa tew:'f edenler Kıl;,._ s.ıahattın Önet. Öme:r ıta•, 

İncllia tayyareleri, Trablus ve Perialsadır. Nısıf dairenin mlin- - cher şey cephe ve safer itin> paro- yflk bisiklet mü.saNkaaı 1 eylUl pa.. Oıner Alparslan, Mtıhıttfn Malp, Kğıım Toploğlu, A. Celal Kızılk•, 
l3ingaz1 üzerindeki akmlarını tek- teha noktasında bulunan Zaforo- l Ankara, (Rtıdyo ıuetesl) - lası idare etmektedir. zartesi giinü Ankarada biiyiik bir Jllaın..t K97ulp. • s. Allmet ToPfU, lif. ~hf Thttn, 
ral'lamışlal'dır. fie, henüz Sovyet1erin elindedir. Lond~· Tad;JClllU ve p:aet~erine Şehrin en yeni usuDeıe g8re mü. ~e:ı·~ı:lte 7b~~~~~~~~k!r~ıll ui:; Süvari Yarbaylıiuıa terfı edenler Hamit Kılıçay. Mustafa Kö>:!llen, 

Sonu 
çıkmaz ,., 

Çünkü bu nokta nehrin aağ sahi- göre. Iran askeri mukavemetinin dafaa edlleeefi lff}:ardrr. Lenhı- meydanında toplanacak olan blaik- Gattp Omrr, Gttl llfehmet ıraralt, Cemal Bostancı, Y. Salahattin Oner, 
l"nde bulunmaktadır durdurutmasile İnıriüa •e Rus hare.. sradm ban dafi batar,aluı Mos - tet~fler hareket ederek 0 sün saat Neeatl :&::@en, JCeıMI GIMr, LMft R. Hilmi Erer, Kini Va:rdtlT, ..Uil 1 

• • • katı duracak deiildir. kovadakller kadar faaliyet gft!ter- 12 de Sivrihlsal'a gireceklerdir. Gün Ganbay. M.ahmllt Zi7a Bora, Baha- lllllla, ~n Yuıder. FehlDi 
.. ~.are~atı~ ın.kı~ah h~kkında ' Hakikat tadar ki: İngiltere ve mektedir. Alınanlar Leetn,,.radrn lta- de yftz kilomeue bir meııafe katede- etttn ~ıı1p. Soykan, Ziyaetlin Sabuncu, .Abcfal. 

buyuk hır sükut ıhtıyar edılmekte ! JluaJa, han roHle tenıu temin et- va dafi toplan yözihıd• cGk bilyük rek 9 eytülde İzmil'e ııireceklereir. Hava AlbaJJaiın8 terfi edenler ıaı. Somay, M. BaThn Ans, Natık 
ise de Almanların Nikopol, Kre-: mek fıtemiştir. Bu meeela Roo.enlt- sayiat vermişlerdir. Son f1d giin i - Eaat Yarkınaa Osman Gökhaıı, ltı:ııılkay&, Ha.an Taner, Tabir Aa... 
mentchhoug ve T cherkasy de te. ! Church!D mülikatanda görütülmif çinde. ıoı Alman tayyatesi diış.lr!H- M 1111 ' e f Rulkl Gökden!z. •Y· 
eia etmif oldukları köprüba,Jan ' ve kararlaş.tırılnıııtır. Karar •eril - müttür. fıtilıklna AlbaylıiJaa terfi Vçlllıdl _,, ad 

1 1 
ele - u•• 

sayesinde jferi hareketlerini Dnie- , dikten aonra it bahane bulmıya kal. Lenlngrad müdafaasmm lıaşl1ea y O ft p • p e ft 1 edealer • ...,. erfi _...._ 
(B.,,,.M.z.cın 4ÜWMl'l) per • Opetreviskin öte.ine k111dar 1 mıı ve llu da bulunmuıtw. pı-tı Leningrad ile :MOl!kova ve Zühtü Tetik. lutH~~ny~!z, Nail *varaıa, ~ 

lin - • • fiili irtik"' .• .. .. . ıal'kta Volodga araıınclakl m11vaıa- k b b rd I ...... 
ceua ne ile *7111 ap- goturmuş oldukları bır çok aJa- Londra radyosa, cfran harbin so- la yollarını açık bulundurmaktır. 8 UI UYU U ar lıtiblrim Yarba.ybima terfi &t.U, Balil Rıfat Artun, Büıınii 

t.n clolaJ'I ıiz de ayni cezaya metlerden anlaşılmaktadır. nuna kadar e.~fn .ellerdedir:> d~~iş- Almanlar timdikl halda i.rızah tcıp. Menler Atı>.meı-, Hamdi Özentürk. 
müatabak addedilininiz. B ·ı 1 ·~ı . ı.: . . . N tir. Bu da gosterıyor ki, İngılız - raklarda ilerliyorlar Almanların (1 ixci lllJMf.an d•~cı•) Şükrü Önr, Nuri Akdikmen, Sırrı DördüACÜ ımıf maa111ele .... 

111'~ ) •• t•• d b lu h u ı e~r eyı,.erın ...,,rıkncıaı ' Der~- Rus miişterek işgali devam edecek- ıimdiki mevzlleı1ne M. oıkova nisbe - .. H d K. 1 
..._ ... ., yo us un e u nan er zova dogru uç verme te ve nı-1 tir. t lıım 

1 
M k Milli Şefin Etlmeaut'dald Conklu, Muhsin Ozelsü, a i ıper. lutundut 3 iacü .....,. tmİ 

memleketi (harp zanıreti ve sev· eper nıııf dairea.i ile Perekop ber. f . Len. ya o d~undan oksofv~ - tedk?ldari TopÇu Albaylıiına terfi edealer edetller 
kulceyf icabı) bahaneleri)e çiğ- · · · .. d f r:ınm kararında ısabet olup ol - enıngrad demıryoluna ço a a Abdulkadir Arsoy, Reşad Ayder, 
neyip geçmek umumi bir teamül zahı araamdakı arazıyı ~u ata madığına gelince: Bu, İrana ait bir yaklaışmaktan çekinir gibi garftnü- ANKARA 28 (A.A.) - Rt-i- Ziya Aydınalp, Şevket G:irtürk, Ki- S. Fahri Öviinç, A. Kemal Ö%den, 
h etmekte olan Rusları tehdıt ey e- karaı·dır ve herkf'~ln bu karara hür- yarlar. Leningrada doğru daha faz- sicümhur İsmet İnönü bugün mn Otftjt. Sabri Sayınalp, ~bctuUah Suıwer, 
aline getirilecek olursa bundan mektedir. Bu köprübaşlanndan met etmesi lazımdır. la ilerlemedikçe Almanların bu ıi - Türk Hava Kurumunun Etime- Topça Yarbaylığma terfi edenler Nnh ~fehmet Cınıı;ı., Tuquf Ziya 11-

ıonra yer yüzünde hiçbir mem· hareket eden Almanlar, geçen T" • makal mendifer hattını kesmlye te,ebbüs suttaki tayyare meydamm ve bu- Muharrem Sorguç, Supbi Gönen, nkan, İ. Hakkı, H"kmet Ranı~r, M. 
leket ve millet için masuniyet hafta Gomeli zaptemiş olan or-1 ımeıan esi etmemeleri muhtemeldiıö. Almanlar d k b . d FeY%tl. ilah Alnıtam, Hamdi Tekin- Tevfik Kalelioil11, M. Emin O:ılcım, 
hatt~ ha t • kA k 1 L ~ L•-- k · · k bii ra a İ ütün te11Satı göz en ge- Pertev Boyarcııkvn, Kizım Din~er, • ya ım anı 8 ma:ı. dularla on be" gün evvel Roslo- ondra, 28 ( A.A.) - Times gaze. agır teçıJ.UHtı nakletme ıçın ço - I soy, Kadri Tiiıner, Bedri Tulunay, " 

Ş. y • b k ı ··k " 'k .. l~tl k 1 ktad çirmişleı ve alakadar ardan iza· Nuri Kımıgi>ıoğlu. Münür Çağlar. ımdiye kadar yalnız bir tara· vıı işgal etmis olan ve \!İmdiye tesı,, a$ma a esinde yazıyor: yu ~ muş u a a arşı ~şma · . ır. Sülc~Tllan Enday, Sadi Duraıa, Mus. 
Eın, milli ve siyasi menfaa1i nııyi d·'ı · 1 ht ı · . . İ Yagmurlar devam -etUğı takdırde, hat almı{llMdtr. tııfa Y:ılm:ın, Hüsnü ötkin, Ahmet Dördüncü sınıf hesap memurlu• 

kadar zapte mış o ması mu e- Ingıltere ıle Rusyanm ran petro. b il kül•t (fit~.ı :faalalapcak _ fuaclaa 3 üacü amıfa terfi edeıder 
iktiza: ettirine onu kayıtaı:ı ve mel bulunan Brianska doğru yü- Iü tedarik etmekte. ve Basra körleai tı~. m ll a Milli Şefe bu tetkikleri esna- Arcasoy, Kemal Demirkan, Cevdet Yusuf Engin, Sııffh Aytinwr, 
fal'baz yapmau kar,....da, k~ük rüyen ordulara kavuşmıya ~ahş- ı Yolu ile m~na~alat .yapmakta ha- Leningradın aa1a fatistlerin etine aında Bapekil doktor Ref.k Say- Erküp. MAhmat İnal, Abd'urnlıman Slftr, 
rnemleket ve milletlerin yegane maktadırlar. yatı ehemmıyetı haız menfaatleri düşmiyeceği hakkında Vorotllof ta- dam ve Hariciye Vekili Şükrü Tabip Albaylaiına terfi edenler Veysel Bftykal, Mııataf• BIUklıl, 
teselliıini, diğer tanıfm, milletle- Bu istikamette ileri hareket, i vardır. rafından yapdlan beyanatın boş bir ~d'rlacoğlu da ref111kat eylemekte \N:::ıu~a::ural, Necmi Tulgart, ROttö Yalçın. 
l"İn hürriyet ve iatildi& için çar· O I R k V f d w Times, ilave ediyor: tefahud olmadığı ve bu harbin en ı ı er. T·..._ y-..a......,.,

1
..._ ~ _ .. enler • ncı ___. h-•p _ __._..._~ 

J re ' ouu ve orne e o~ru . anlı destanlarından birine mukıı.d- mvwp ... .,.., oe~- ""'"°' cu o •mu ,.... rn~nnınus-nı-:tığııt iddiası tetkil ey emekte müteveccih olup Kharkovu istıh- Bn lıususatta emniyeti lstımal et- ş ·ı ·ıı:.ı h' . . "d b.. . -·t Tek, Azmi Yönker, Ferit 5 inci mııfa terfi edenJer 
• ...-! k . . t ·ıte .1 R İ dime teşkı ettı&A ıssı gıtgı e uyü- R la O • d -·"""' 11111

• daf etmektedir. Kiyefi müdafaa , nıe ıç:n ngı re 1 e usyanın rnn . US llD Dleper e İlkeT, fevket Taniruç,. İlmdma Ata· Aft :Rrı:a Ya!'aş, :lrtufJ't,ıl M• 
D!- .__af m"temadı"yen, :-·a· k } . . h k . ı hükumetinden mlisbet asker! garan- mektedıı. ııak\lo•, SHtttia S\Jay, le& :lr• Fuat. Elmacı, Nedhı1 'Onver. 
Da" ,... u ..... eden uvvet erın rıcat are. etı 1 tileı elde etmeleri ('llla!ltır. Koenipberı bombalancL t u t u n m a 1 arı -· ""·-" ""-"' Sadt Oral A.bdlll- ---

ni ve medeni her türlü hak1uı, başlamıştır. Almanların Perıpet 1 
• • • Londra 28 (A.A.) _ Sovyet 1-r ............ ~ .. ~ r 16 ncı ıımf tüfekçilikteır 4 _.. 

.. &!:!-'ti •-- 1 ..:JC. On h" 1 . . ··ı k 1 s vvet ileri- - h 1 • laılt A--.... Tevfik Giiner, İnaye. -~ _._ er .:an mevzu .... un an ~- ve ieper ne ır ennın mu te a- o., -,,.ı tebliji. K.oenitJ.baae muvaffakİJ.. f U p e 1 tullnh UraT, Yaeaır Karaduman, Sa- . tem tnıaı 
nen.ekte terec:ld6t etmiyor gılti sında bulunmakta oldu~1an ha- Lonclra, 28 (A.A.) - Mosko•a yetli bir hava hücumu yapıldığı- nıi Dorbudak, Cemil Pılevııe. 
KÖlluiiJor, cfiier taraf ise insan- her vcrilmeldecfü. Bu da Pinsk j rlldyosu, Snyet knvetlerinin fran m bilclimıektedir. r (1 lltd HAl/dfln bvoın) Veteriner Alha,....a ierfi TAS'f"ht1 EF«Alt - Kallnmaa 
lıfr t. tahaldriim aiyuetinden batakhkı.nnın timalden ~e ~e- ~a?i11~~1eksen kilomT~ dlnah~er. O.ispn:pıb .... lahli,e etliWi Dnieperin batla ... tımanamı- edenler ...t.nnazlııt chlha büyük sallhi7et-
lartarmak için kanuu döktüiünü nuptan çevrilnıit ve tahlıyeııne •'! -- an•ı ve •nmz .,.,...ııen 1-m 28 (A.A.) - Ge 1aa •e Mlyük lcayıplu •enaı k Cımıal f?çer, Sabri Yöner, An Ymc !erle ç.ııırt,.11* olan kıymetli auba~ 
Ye --- L-d d"'- • · · " b · t h 1 l ld ~un •iris kilometre tarlnnda T6rkman- 12 _ ee .. , ___ , _. .. - .... _ n.Miıt tlo-. - z .._ .__ •et ...__ .,. .. , .. NfnMılze yeni rütbtlnlnde 
--- - ar oaecegını aoy- ~~c u_rıye aaı o mut o ug u taha varmış blllundvklarını. ileri ha yarıaa n~eD .::JOvyet tebl"ii _,.. - --. •• sel, ryaettın Atın&u'D, ., man uıwr, • ..ıı ·ı.ıe ·nd uvattakıyet-

liyordu. goatenr. reketin devam etmekte oldutunu bll Onepropebowkın tahlt,e ~dildi. ....., WtWr akklMstı ihUn et- Vefi llR'an, Khlm Anrreı', Asaf A.,-. ve '1. .,.. rı e m 
ffte bu defa lranm uğradığı Sovyedsr Balbk linuınlannı dimliftlr. 1 iin.i bildinnektedir. ::r:00v.:_~~1:ıı ~r -:~= doida, Halhs N.yman, T.mtta A- ;ler::ııcWlril.~=============== 

İatili hareketinin' husule -tirece· •-L.1.:...... -11ı'yor'--
1 

r,.n, Akif Ulu~, '*1•ettt• Ar. 
•- ~ .u ..., ~aMleeeği •iiJthelnlho. .._ Jı.k _._ ı ... , .. ..ı....,..a '""- A-. • ..AI~ ii en vahim netice biP..saa ~-. ie•-i yn • ...., ........ u---. ..,. YmWRW l'lllR 

• t:!• ·'-.L·-
1

- 28 (A A ) St 1. ~ ................................................... Hakkı Gö"-öl, Bekir Diıı·ak, N«a.ti (lliil L.,,. .. ,., .......... ) .. ----- .. - O•·ı 1 - A lk d•..:.:.. k dua _. hiç .__ bolma selen fakat teyid edilm.i· ı ı Ynnknç, LQtfi Oskay, Enver G!Usel, M. r 8 Y • ... _.ati bk ._.ille• • yen ma}Qmala nazaran Tallın' Ve'9l'İller Yarbaylığına terfi bir a.-klffl 
lidir. 

1 
w radyosu Baltık limanlaTtnın So1'- ed .... r .. 

Bu • • bibbüt" yet kuvvetleri tarafından tahliye. . I\Azım Erkan, İrfaıt 'l'ecnmın, (J. ._ ..wt.._ ...._) 
da- k-e:u'ıy~ t ua odrta-h sini bi.Jdirmiştir. · Yarış/arı takip ed•cek olcugııcalarımıq ltazu. Merknp Dinçel, Nedim Çaluak, N:ız. kave~aile lriralıumlut IM9e'ld 

... aıxması ue, :ıa en a a /J I ıni °5:1\ kal, Mustafa Sayın, Nezihi 
timdiden karma karlflk bir telril Ayni radyo Tallinin işgal edil- lamrş O uufumaz programı H garış arı n•r.- St!t~r. Lıltfi G!lkbulak, Rrtkı tln. hakkında beyana~ta bulun~n .ce-
alrmlf olan hami, büsbütün çık- mediğini llÖylemiştlr. Çiinkü ltlftien takip edebilecelclerini eildirigorıız Hl Ferit Er~ov. Zait Birol, KıtdTI neni ~ Ceut~ fiy~ dem"ttıT: 
rnaz bir yola ıiiriildemekten haf- «alevle? çin<ie biır tehn i ~mek • Ş~nyurd, Sad k C'-.ören, Rıu Ünay. J 811' limanl811 ~ Britany.,. 
ka aldl>et müncer olamaz. güçtür. Hakikaten Sovyetlerin 

1 

MU••bakalerı idare edecek hakemıarl dam, Veyııi Boradaft, Cemal Alrl6· nın Atly Okyanunndakr üttle inf 
Bu harp, behemehal bef9rİyeti tahliye ettiği bütün Estonya gibi! davet ediyoruz. hın. Abdurralırıuln Akg1in. ki'• iie •eT1'1H!Sine benziyen trZUll 

artık bir aalib devresine ul••· şehir battıuı aşağı yanmaktadn. LevaZlnt Albaybpa. lsrii vldıeü kira mukaveleııile Birlettfrt 
..,. Muntazam ve alakalı olması 1 neleı·ı"ni ve Fenerbahçelileri ala- _..ı_ 1- A ·ı.. b 1- t kl"f t tllılcak surette bitirilmelidir. Bu j ıcucn - nııenK&jll ıraamayı e ı e • 

et' • EJ . . ı için uzun z:ımandanberi çalıştı - rak Üsktldara, M 'nıta& E ·ı, İbrnh·m Halil Tan, tim. Fakat bunun mukabil nde 
n ı~ ıae! ancak onu istihsal için Kahire çımız 1 r~ınnz «'fasviri Efkar Şildi> kü- 3 -- Üsküdardan Anadolu tek ş h b i &rd ... fik Bayer Jfay tatbık eclilec:eL ·-ul'-ı'n d· -· B b • :ı tt n · _ e, :~e ' • bana muhripler verilmesini iste-• •• ~ .. "~ Abd 1 ıek yaıışlnrı, nihayet yarın Bil. nelerini alarak e "'•'. [ <lar Akt-0y, Hı; mı Aydıner, Sabri dim Sadece bu üsleri kullanm .. 
ru, insani ve medeni olmasile el· Emir ullaahı yi:kdere - Bebek arasında yapıla. 4 - Saat 14 de kten Ga- !Cı tı 'ln, Tevf k- Ak~oy, Rıza Do- • b"" 1 R h b" . b·r 
de edilebilir. Aksi takdirde ııi<fi- 1' caktır. latasaray tekneleı ini ve seyirci- , Kc> ııal $oylk Hasan Gilner. sını ve oy ecP- us 81' ını ı .,. 
!en yolmı, tam minasile SOIUI ziyaret edecek Kürek sporu tezahüratını çok leri alarak İstinyeye, 1

• Le azım y~;b~vl'ıtına terfi d itten ııonıa t'lde edeceği serbed 
çıı&un. bir yol olacaimcla biran eski senelerdenberl büyük alaka 5 - t~tinyeden Gll.neş teknele. v edenİer kuvvetlerle muhakkak surette 
tereddit caia deiildir. Kudiia 28 (A.A.) - Ofi: ile kaı"fılıyan Boğaziçi halkı ya. rlni ve Güneşl!leri alaıak Bey. 11 .. , dıı Teııçınen, Stdlhaltin y

1
• Afrikaya yürüyecek olan Hitleria 

Bu hakikatlerin bb İncilizler Türkiyenin Kudüı ba,konıolo- ı·ışlarıııııza da ayni aHikayı ~ös. koza, d 
4 

k im, Ali. Hc:kiınoğlu, Feyzt Gökıalt.ık, bu tetebbüsünü müşkülleftincek 
tarafından erge .. takdir edı"l-~ su Türk"ıyenin Kahire Elçisinin terıııiştir. Boğaziçi okuyucul81'ı- 45 - Beykoz a te ler bırakı- Kıım,l Bt'şpın:u, Sait Duyar, Osman mukabil taaTru:&laı: yapmaaını Bir 

-s ......... - 1 mız n bı·r·çokla · ektlıp v tele lacak, dP·er teknelerle Be,•kozlu. ğinden elin ümidi•--:. .a...z.:e_ refaaktinde olarak Erdün Emiri ı 11
' m e - ı; T b ., Kuııkel, .Mustafa Çoruh, Hakkı Ok- }esik Amerıkadaft iatecliın. Bu tu• ~ ..... --- fonla bu teşebbüsünıüzden dolayı lan alarnk ara yaya, z· ş rd t . 

Tahranda cereyan .ıt;;:,! ~·--- Abclullahı ziyaret etmek üzere I b. 1 b . 1 7 _ Tarabyada 2 "Jfthler hıra- \·ay. HnmıH Kiper, ıya. __ a a • retle Kameruw da Dam•, G.bıo• ...... - ... - ız ıe ıık etmekte ve yarış arı >- " - t ş ki F ·1 ş 
müzakerelerden İyi bir netice Ummana gitmişlerdir. j nerelerden takip edebileceklerini kılacak, "Pknıct ri::ıı -. 

11 
ev ,.. ~yzıoEg 11k'. •- ds Cenıil JiaaaaJail• fr-.c hlft. 

çıkmak ihtimali hali mevcuttur. - sormaktachrlar. 8 _ Tek çiftelerle beraber Bil. ha bettin Guln-... • ., ezıp r ·ıner, tı U.t6•a Afrika__....? Siyah b .... 
Vahi, İran topraklannda ve au· mn ialildil ve hürriyetine riavet 1 Aşağıda istedikleri malUmatı yükdere Beyas parkına, l<.flmtl Sftn~r. y ..a.-1..- r• aımiini kullilllllna.:yt BM~ 

ed. ~ ven·yoı"·~·. 9 S • 1" "0 ... _ B- P k ~ k"' b' tASARRUF fen ntSarraerft et~y&JKuıa A.--:ı..-t .. L..ll!.ll .-.o-ı:._. larmda ilk kanlar akm&f, UmmaDilecejini aönnek la..mdar. - - aa .. - - -.. n ar ..,un u il' U'CDKT ,_..
1
-rw ~-- __.. 

k lr ı_ __ ı_ l - Btıy11kdere, Beyaz Park önünde depar. BONO'av aizitt JMR'8- .J ._,_,._. 
örfezi mumn anlılann .,.._. Ba ifte Wllıııa-Ameisa Cim- ve dvarın4aki rıhtım. J • d .... c...:.. ,_ı miid• CnH: Aiturıç, lbem"Zi !hl8ot1u, Hdlrla '8pe bir u:aw-ten 

rile kmla bo~Ulllllft iki biçare hurreiai il. Reeınelt de Mr ..... 2 ·- Kinç bt1mundan Tarab- Hakem erı avet -~ Tacettin bim, ilden yofı 
ıefinecı'k llatarılarak 0 sefinelerin zife ıörebilir. Ba ut, Amerika- yaya kadar olan sahil. e d j y O r U z t..ı.. lııir plik sll'la 8irillıd ,,,.,, ..... _. Vafİngtoa 28 (A.A.) _ A-
kamandanlan -bit dü,müttür. lılar için laiçbir mecburiyet olma- 3 - Beykoz sahllleri. pzfno •-::ra bir:I·L-~diked lııanat lıllliiıınJiiıt ....,. ...... merika Hariciye Nazın CordeU 
0. lü ldiçiik tekn 111 .... Wi,yik W .t1fl ı..lde llllcenet a4i1 ·ve ... ve parkı. Aşağıda lahnleri yazılı haktna · •ve er. NMi BDıdrwt. ~. Alnerikaıun Vichy büke-
donanma kal'fllllllla ...-... aki· •••• ~ • •tef.c: b~e 4 - Çubuklu - Kanlıca yolu. arkadaşlann yarın meakur aaat- ( 7487 > lldnti ~ .._. ... t.lılııfllılits metifti dlriaaa tal\ı~ Höl' 
bet, İranbl .. CllD evleriuclen •ur· atı1acatuu her vakıt 1ayleyıp 6 - Rumelihisar _ Bebek kı- }erde vapuru tetriflerini rica e- ... e••ır Fraın• müaaenillieırin.in lait bir 
ınu, =laaıi' kadal', W.im ft )'il- cfarm11•tar. Buıfinlrii lrna vaziye- yıları. deriz: ı • H.,- Gller, J'ıllma 'luae, ıra~ 

""T L-1- a- 6 - Bebelı: 'Yapur lsbcleırl d- Ba~lıake1K: R)ZA .Suerl, Hak.,,... - ............. ·-·-··----··· .. -ı sa. JUına tJnn, Sadık Aker, Rıza zanaa. BWI.,ik Aaedluı Hllricir9 
reJde.imiai •labnlftlr. Üt itte adil ve - MPPM _,,... van, Bebek ırazinoeu ve Galata- ler: Nedim Ulba&ur, Bekiı· Ma. Taavirl Efkar OTmıt. Selim Kayull. Ndaıatetiae k_... ~ 

Busün plen telırall..._ ıut etmesi için M. Ro~elte iMi· saray denizcilik lokali "Ye cinrı. cur, İsmail Dalyancı, Nuri Bo. 1 BSiMi aanıl llerita DMDlurhliu• •• ıaıı\M Ahik..e.lr.i F,_ liıo 
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